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Memòria d’activitats de les Comissions de l’AMPA Escola 
Montserrat Solà 

Curs 2016/2017 

 

 

Comissió de Cohesió 

 

 
1. Presentació 

 
La Comissió de cohesió ha reiniciat la seva activitat el tercer trimestre d'aquest curs després de 

dos anys d'aturada. Neix majoritàriament amb nous i noves membres, però mantenint la 

participació de dos membres de l'anterior. La primera trobada que es va portar a terme va 

servir per avaluar, grosso modo, si l'escola necessita de nou aquesta Comissió. La conclusió va 

ser que sí, perquè es detecten dues situacions on podem incidir i treballar: - pares i mares que 

no formen part de les diferents activitats que l'escola genera (sortides de gegants, festes, 

aniversaris de cap de setmana, etc.) simplement perquè no volen i - pares i mares que 

presenten dificultats de comprensió idiomàtica i cultural degudes les seves arrels, destacant 

per sobre d'altres la població d'origen marroquí, i a conseqüència tampoc participen de les 

activitats. Al llarg del tercer trimestre es van dur a terme tres trobades més per veure de quina 

manera es poden treballar aquestes mancances a partir del curs 2017-2018. 

 

2. Integrants de la comissió 

 

Coordinador Shaila Torroella 

Integrants Maria Jose Porras, Miriam Verges, Isaac Treviño, Jordi Muñoz, 
Vichy Polvillo, Maria Torrado, Ami, Mar, Silvia, Aisha i Vera 

 

3. Objectius  

Afavorir la plena participació dels pares i mares a les diferents activitats que genera l’escola 
sense limitació de comprensió o de motivació. 

4. Activitats i/o projectes duts a terme  

No s’han realitzat activitats 
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5. Balanç econòmic 

No hi ha hagut moviments 

 

6. Valoració final del curs 

El fet que s’hagi creat de nou la Comissió es veu de forma positiva doncs es preveu poder 
treballar aspectes transversals a la resta de Comissions. És important destacar que la feina de 
cohesió sempre anirà  lligada a la resta de comissions així com al treball a l’aula. 

 

7. Objectius pel curs 2017/2018 
 

La Comissió ha decidit treballar a poc a poc i sempre amb l'estreta col·laboració del claustre, 

de direcció i del suport dels pares i mares. No volem fer grans coses i treballar un únic objectiu 

per curs que sigui transversal. Així doncs pel curs vinent la proposta és: la creació dels/les 

referents d'aula. Aquestes figures serviran de pont entre l'escola i aquells pares i mares que 

presentin dificultats de comprensió així com poca motivació per a que els seus fills i filles 

s'integrin de forma plena. Per fer-ho la comissió ja ha establert un itinerari pel curs vinent: - 

Reunió amb direcció per la seva aprovació- fet. - Participació dels i les membres de la Comissió 

a les reunions d'aula per poder explicar que és un referent d'aula i captar un/a voluntari per 

aula. - Reunió amb els voluntaris/es per definir la seva tasca i no crear confusions amb la tasca 

de delegat/da. - Reunió amb el claustre per definir les famílies amb més necessitats passat un 

mes de l'inici del curs. - Enllaç amb mestre, voluntari/a i família. - Avaluació trimestral. Alhora 

afegir que es preveu donar suport a l'entrada de les noves famílies a l'escola a través d'una 

activitat festiva a inici de curs (encara per concretar). 

 

       Mataró, a 13 de juliol, de 2017 

Shaila Torroella 

Responsable de la Comissió  

 


